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Voorwoord

Beste vrienden van de Antwerpse Madonna’s.

Wellicht had U de gelegenheid om recent de fraaie tentoonstelling te bezoeken die 
wij georganiseerd hebben in de lokalen van de KBC Bank te Antwerpen. Daar kon U 
zich een gedachte vormen van de werking van onze vereniging: het in stand houden 
en restaureren van de gevelbeelden in onze Antwerpse binnenstad.

Het zijn de aloude buurtgenootschappen die het initiatief namen ons stadsbeeld op te 
smukken met talloze elegante gevelbeelden. Zij waren het ook die de kosten voor het 
onderhoud van deze beelden droegen. Veel van deze beelden werden door vermaarde 
beeldhouwers vervaardigd, zodat zij niet alleen op devotioneel vlak van belang zijn, 
maar ook behoren tot het kunstpatrimonium van onze stad.

In de loop van de twintigste eeuw, veranderde onze maatschappij grondig. Mede te 
wijten aan een groeiend individualisme, verdween de convivialiteit uit onze buurten. 
Zo stierven de meeste buurtgenootschappen langzaam uit. Onze vereniging werd dan 
ook opgericht juist om de rol van de buurtgemeenschappen zo niet over te nemen, 
dan wel voort te zetten.

Misschien heeft U zich de vraag gesteld hoe die restauraties gefinancierd worden?

In eerste instantie proberen wij de eigenaars te sensibiliseren om zelf in te staan voor 
het onderhoud en de restauratie van de beelden die hun gevel sieren. Wij geven hen dan 
logistieke steun en brengen hen in betrekking met degelijke restaurateurs. Soms moet 
de vereniging ook financieel bijspringen. Hiertoe ontvangt zij giften van onze talloze 
sympathisanten. Dit kan per overschrijving op rekening nummer 220-0131937-53 van 
“Voor Kruis en Beeld” vzw te 2018-Antwerpen of, indien u een fiscaal attest wenst en 
vanaf 30,00, op rekening nummer 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting 
met vermelding “L J 1870 Voor Kruis en Beeld, Antwerpen”.

Actieve leden van onze vereniging pogen milde sponsors aan te zetten tot financiering 
van bepaalde projecten. Wij hebben ook deel genomen aan nationale of internationale 
acties. Zo ontvingen wij in het recent verleden de Henry Ford-prijs en mochten wij een 
Europa Nostra-prijs in ontvangst nemen.

Ook proberen wij de openbare instanties, stad, provincie en Vlaamse gemeenschap 
voor bepaalde restauraties warm te maken en slagen er soms in die restauraties voor 
al of voor een deel te laten subsidiëren.

Doch de essentie van de financiering van onze werking is en blijft van u afhankelijk.
Wij hopen dan ook te mogen blijven rekenen op uw milde steun.

Jean-Marie De Meulder,
Schatbewaarder Voor Kruis en Beeld
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Men kan niet zeggen dat het 75-jarig bestaan 
van de vereniging ‘Voor Kruis en Beeld’ onge-
merkt voorbij is gegaan.
Het begon op 13 september 2009 met een mis-
viering in de Sint-Jacobskerk, gevolgd door een 
geleide gevelbeeldenwandeling in de parochie. 
Er was de opening van de tentoonstelling over 
deze beelden en de daaraan verbonden broe-
derschappen in de kerk en er werd afgesloten 
met een gezellige en drukbezochte receptie in 
het hotel ‘Prinse’.
Wie dacht dat hiermee de 75ste verjaardag zijn 
feest had gehad zal wel aangenaam verrast 
geweest zijn als er, tot slot van de jubelviering, 
nieuwe feestelijke activiteiten aangekondigd 
werden. Zij hadden plaats op vrijdag 7 mei (de 
Mariamaand) en volgden een vergelijkbaar 
stramien als in september 2009.

Weerom begonnen de plechtigheden met een 
mis. De eucharistieviering had plaats om 18 
uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal aan 
het hoogaltaar en werd opgedragen door Mgr. 
Paul Van den Berghe. De erebisschop van Ant-
werpen zorgde tevens voor een fijne homilie 
waarin ook de jarige vereniging werd bedacht. 
De ‘Chapel Voices’, o.l.v. E.H. Schrooten, zorgde 
voor een stemmige muzikale begeleiding. Vele 
aanwezigen vonden het wel spijtig dat er 
geen Vlaamse Marialiedjes op het programma 
stonden die zij maar al te graag hadden mee-
gezongen.
Na het ontvangen van de zegen begaf haast 
iedereen die de H. mis had bijgewoond zich 
naar de Eiermarkt waar, op de hoek van de 
Sudermanstraat, het gerestaureerde madon-
nabeeld opnieuw aan de gevel prijkte, gereed 
om ingezegend te worden.

Wanneer de wachtende mensenmassa na 
enkele minuten begon te vrezen dat de inze-

gening om één of andere rede niet doorging 
kwam daar de ‘fietsende pastoor’, zoals Rudi 
Mannaerts wordt genoemd, met meer dan de 
daar toegelaten snelheid aangebold. Na een 
kleine aanpassing aan de kledij en even diep 
ademhalen begon E.H. Mannaerts, die bij al zijn 
drukke bezigheden ook nog proost is van ‘Voor 
Kruis en Beeld’, met zijn bekende stentorstem 
op ludieke wijze de historiek en de restauratie 
van het beeld te vertellen. 
Het heeft inderdaad jaren geduurd om van 
de stukken verrot hout terug een prachtig 
gevelbeeld te maken. En als het dan klaar was 
werd beslist om het hoekhuis te restaureren. 
En ook dat duurde verschillende jaren. Eind 
goed, al goed... Het mooie geheel van de zit-
tende Maria met het Jezuskindje prijkt terug 
in al zijn glorie aan de volledig opgeknapte 
gevel van voormalig estaminet ‘Het Wapen 
van Tienen’.
Na de inzegening begaf men zich naar het 
er tegenoverliggende KBC-gebouw waar, in 
de Scaldiszaal, een fototentoonstelling was 
ingericht over de Antwerpse religieuze ge-
velbeelden. Naast foto’s van de beelden en 
enkele vitrinekasten, gevuld met voorwerpen 
van de feestvierende vereniging, kon men de 
restauratie van het ingehuldigde beeld volgen 
bij middel van een power-pointpresentatie 
en kon men ook nog een madonnawandeling 
meemaken op dvd.
De tentoonstelling werd ingeleid door me-
vrouw Paula Sörnsen. Ze gaf een korte schets 
van 75 jaar zorg voor dit religieuze deel van 
ons stadspatrimonium, dankte de aanwezigen 
voor hun talrijke opkomst en kondigde fier 
de uitgave van een nieuwe publicatie ‘Ma-
donna- en heiligenbeelden in de Antwerpse 
binnenstad’ aan. Het werd een mooi kijk- en 
leesboek waarin al de beelden met foto(‘s) en 
commentaar aan bod komen en een duidelijke 

75 jaar ‘Voor Kruis en Beeld’ (zie foto’s op de achterkaft)
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plattegrond waarop men de situering van de 
beelden gemakkelijk kan terugvinden. Een 
boek dat ongetwijfeld in geen enkele biblio-
theek zal misstaan. De prijs (19,50 euro) is 
zeker niet overdreven en met de opbrengst 
ervan kan ‘Voor Kruis en Beeld’ weer nieuwe 
restauraties bekostigen.
Hierna verleende mevrouw Sörnsen het woord 
aan schepen Marc Van Peel die de leden van de 
feestvierende vereniging feliciteerde met hun 
werk en voor hun inzet gedurende de voorbije 
75 jaar. Daarna verklaarde hij de tentoonstel-
ling voor geopend (noodgedwongen was zij 
slechts te bezoeken tot 15 mei).
Een feestelijke en uiterst verzorgde receptie 
besloot deze drukke avond. De drank maakte 
de tongen los en er werd tot laat nagepraat 
over de geslaagde viering.

Het feestvieren is nu achter de rug en de 
vereniging ‘Voor Kruis en Beeld’ werkt verder, 
gesteund door de Vrienden van de Antwerpse 
Madonna’s. — (Jos Dobbeleers)

Communicerende beelden

Nieuwe media met een knipoog naar 1667: 
perswoordvoerder Teun de Eierboer com-
municeert voor Voor Kruis en Beeld
In de aanloop van de tentoonstelling van Voor 
Kruis en Beeld in de Scaldiszaal, een presenta-
tie die gekoppeld werd aan de inzegening van 
de Madonna van de Eiermarkt, begaf een oude 
Antwerpse bekende zich op nieuwe paden. 
Voor de gelegenheid kwam het beeld van Teun, 
de overbuur (aan de hoek van de Beddenstraat) 
van de Onze-Lieve-Vrouw, weer eens even zijn 
zegje doen. Hij volgde haar herplaatsing op 
de voet, net als in 1814, maar maakte anno 

vandaag van internet 
gebruik om zijn bood-
schappen de wereld in 
te sturen.

Het beeld van ‘Teun de 
Eierboer’ op de pomp 
uit 1667, was nog tot 
in het midden van de 
19de eeuw bekend als 
de spreekbuis van een 
volkse, meestal goed-
lachse communicatie 
over het Antwerpse 
wel en wee. Samen 
met ‘Lijn de melk-
boerin’, aan de Melk-
markt, belichaamde 
hij een Antwerpse tra-
ditie waarbij aan beel-
den vinnige pamfletten werden opgehangen 
bij politieke discussies of onenigheid met de 
vreemde of eigen overheid. Zo was hij, na het 
vertrek van de Franse ‘bezetter’ in 1814, er met 
gepaste commentaar bij als de geburen van de 
Eiermarkt hun Madonna ‘herstelden’ 1. 
In 2010 hernam Teun, de Twitteraar of Face-
bookgebruiker avant la lettre, zijn ludieke 
actie op initiatief van Voor Kruis en Beeld. Hij 
kon de werking van de vereniging in de kijker 
plaatsen voor een breed en voornamelijk jong 
publiek en wist bovendien extra persbelang-
stelling te lokken.
Tijdens de maanden april en mei heeft Roland 
Pauwels, de ontwikkelaar van de website, bij 

1 Er volgde een volksfeest waarbij een commercieel inge-
stelde Eierboer aldus sprak: “Ziet hoe den tijd verandert 
is,/ ‘t Is heden dobbel kerremis/ De rys-pap hangt aen 
mijnen baerd,/ Ik heb ook geenen kost gespaert/ Den 
koffi, suyker en den rys/ Zijn reeds gedaeld op leeg’ren 
prys:/ Als dit den borger vreugden baert,/ Wat zal dan 
doen de vrye vaert.”

75 jaar ‘Voor Kruis en Beeld’
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monde van Teun de communicatie rond het 
nieuw madonnaboek van onze vereniging 
volbracht. Niet enkel de aankondiging, maar 
ook het bloggen gebeurde langs deze weg. 
De fotogalerij is nog steeds aanwezig op de 
site. Men kan er de ganse feestelijkheid op 
terugvinden.
Tijdens een persmoment werd op de Eiermarkt 
van Teun tot aan de Madonna gewandeld, ATV 
heeft deze opname in vele huiskamers binnen-
gebracht. – www.teundeeierboer.be

Boven: De herplaatste Madonna van de Eiermarkt, hoek 
Sudermanstraat, met nieuwe scepter en vernieuwde lantaarn 
in de bloemetjes gezet. (7 mei 2010, foto R. Pauwels)
Onder: Teun met een internetadres en persaandacht van 
zowel de lokale televisiezender ATV als de geschreven pers. 
(29 april 2010)

http://www.teundeeierboer.be
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Afgewerkte Onze-Lieve-Vrouw van de Broodjeskapel
restauratie hoek Keizerstraat 73 en Prinsesstraat
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De herplaatsing van het imposante ensemble 
van de hoek Keizerstraat en Prinsesstraat nam 
enkele weken in beslag. Om zo min mogelijk 
overlast voor de daar gevestigde handelszaak 
te bezorgen voerde restauratrice Geneviève 
Hardy haar stellingwerk in juli uit, de sluitings-
periode van de apotheek.

Niet enkel het gedemonteerde beeld diende 
terug aangebracht te worden, maar ook het 
gevelveld vroeg een behandeling.
Op 29 juli 2010 kon de kroon op het werk 
worden geplaatst, letterlijk.
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In de loop van 2010 zorgden David Natidze en 
David Khmaladze voor een grondige onder-
houdsbeurt van drie beelden die jaren terug 
werden gerestaureerd.

Madonna, Predikerinnenstraat 9,  
hoek Korte Noordstraat
In 1994, inmiddels 16 jaar terug, kreeg dit 
terracottabeeld een grondige restauratie. Een 
nieuwe afwerkingslaag was nodig om de naad 
van de uit twee delen opgebouwde sculptuur 
opnieuw te dekken. Op 29 juli 2010 was de 
herschildering (met licht herstel) afgerond.

Madonna, Korte Sint-Annastraat 2,  
hoek Frans Halsplein – Diefstal
Het beeld van de Medeverlosseres op deze hoek 
werd tussen 21 en 23 juli 2010 gereinigd. De 
metalen onderdelen als luifel, kruisstaf, kroon 
en scepter kregen ook een behandeling.
Amper enkele dagen nadien zagen de restau-
rateurs een deel van hun werk al tenietgaan: 
zowel kroon als kruisstaf werden gestolen. 
Voor Kruis en Beeld stak briefjes in de bus-
sen in de buurt en Gazet van Antwerpen 
besteedde er een artikel aan 1. Deze oproepen, 

1 Maaike Floor, “Het kroontje was net zo mooi gerestau-
reerd”. Onbekenden stelen vergulde kroon en kruisstaf 
van Mariabeeld Frans Halsplein, Gazet van Antwerpen, 
dinsdag 10/10/2010, p. 37 (editie ‘Metropool, Stad’).

met intentie de zaak op te helderen, bleven 
zonder resultaat.
Inmiddels zijn de stukken hermaakt. Ze zullen 
pas in de loop van 2011 heraangebracht wor-
den als deze klus kan gecombineerd worden 
met het huren van een stelling voor een andere 
ingreep. (Zie ook p. 19, ‘Vermoeiend metaal’).

Triniteit, Sint-Jacobsmarkt 92-94
De beeldengroep van de Heilige Drie-eenheid 
van de Sint-Jacobsmarkt, (aan de hoek met de 
Lange Nieuwstraat), die in september 2009 aan 
bod kwam tijdens de tentoonstelling ‘Beelden 
en Broederschappen’, heeft in het voorjaar 2010 
zijn oorspronkelijke luister teruggevonden. 
Na licht plastisch herstel konden de beelden  
worden herschilderd. De stralenkans kreeg 
een nieuwe vergulding en het gevelveld een 
nieuwe verflaag. Tenslotte werd een nieuwe 
zinken luifel aangebracht, vervaardigd naar 
het model van het versleten exemplaar.
Het licht van de lantaarn wordt opnieuw 
gevoed via de straatverlichting. Maar de aan-
sluitingskast ervan op het voetpad werd haaks 
op een reeds aanwezig exemplaar geplaatst, ze 
staat daar hinderlijk en lelijk. Tel de aanwezige 
verkeerssignalisatie, reclamepanelen, vuilnisbak 
en boom erbij, zo is het trottoir meer dan ge-
vuld. Voor Kruis en Beeld praatte het probleem  
inmiddels aan bij de betrokken diensten.

Onderhoudswerk ‘Triniteit’ Sint-Jacobsmarkt,
 Predikerinnenstraat, Frans Halsplein

Geplande restauraties drie madonnabeelden

Voor 2011 worden de restauraties gepland van twee Madonna’s uit de 18de (of vroege 19de 
eeuw?) en een beeld uit het midden van de 20ste eeuw. Geen van de drie gevelbeelden is als 
monument beschermd. Hierdoor kan niet op een betoelaging gerekend worden van de Vlaamse 
overheid en moeten we andere pistes bewandelen voor financiering.
- Begijnenstraat 65-67
- Begijnenstraat 71 (Sint-Joriskribbe en -kleuterschool)
- Hopland, hoek Kolveniersstraat, Madonnabeeld
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Boven, van links naar rechts – Onderhoudswerken aan beelden in 2010: Triniteit Sint-Jacobsmarkt (na onderhoud, foto WS 
2010) – Madonna Predikerinnenstraat (na onderhoud, foto WS 2010) – Madonna Korte Sint-Annastraat (voor onderhoud; 
met de nu verdwenen attributen, foto WS 2002 en 2008).
Onder, van links naar rechts – In 2011 te restaureren madonnabeelden: Begijnenstraat 65-67 (foto WS 2009) – Begijnen-
straat 71 (foto WS 2009) – hoek Hopland en Kolveniersstraat (foto WS 2008).
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Restauraties gestart Madonna Kommekensstraat
 H. Begga Begijnhofpoort

Tijdelijk gaan twee Antwerpse religieuze gevelbeelden op 
verplaatsing om een grondige restauratie te ondergaan.
De ‘Hemelkoningin’ van de Kommekensstraat (nabij het 
Falconplein) wordt behandeld door restaurator Noortje 
Cools in haar atelier in Kallo. Zij verwijderde eind oktober 
al de twee typerende engeltjes die dit beeld karakteriseren. 
Het ene draagt een zonneschijf, het andere een maansikkel. 
De Madonna en de stralenkrans met H. Geest worden begin 
december afgenomen.
Tot dusver was iedereen in het ongewisse over het materiaal 
van deze beelden, het blijkt voor de hele voorstelling om 
houtsculptuur te gaan.

In de Rodestraat is de H. Begga vanuit haar nis in de 
poortomlijsting naar Essen verhuisd. Het ca. 100 kg we-
gende beeld werd door de restauratoren Luc Rossen en 
Kim Raymakers naar beneden getakeld op 2 november 
2010. Kim gaat de geschilderde terracottasculptuur in het 
atelier behandelen.
Er konden al enkele vaststellingen worden gedaan die de 
sculptuur, en haar plaatsing in 1814-1815, beter documen-
teren. Het eerder ondiepe beeld is achteraan hol uitgevoerd, 
maar werd later opgevuld met een mortel. De constructie 
die als voet diende maakt geen integraal deel uit van de 
sculptuur, ze werd uit baksteen gemetst en omheen de ei-
genlijke voetplaat met specie gekit. De voetplaat is vooraan 
sterk gehavend, zodat een eventueel hierop aangebrachte 
signatuur definitief ontbreekt. Iconografisch interessant is 
de kleine wereldbol onder de linkervoet van de heilige, een 
element dat van op de straat slecht viel te onderscheiden. 
De toren van het kerkmodel bestaat uit hout en ook de 
kroon werd uit hout vervaardigd. 

Voor de begijnhofsculptuur, die met het geheel van de 
gebouwen beschermd is als monument, is een betoelaging 
voorzien door de Vlaamse Overheid. De niet als monument 
beschermde Madonna van de Kommekensstraat kan rekenen 
op een restauratiepremie van de Provincie Antwerpen. De 
hiervoor nodige aanvragen werden ingediend door Voor 
Kruis en Beeld, Paula Sörnsen zorgde voor de dossierbehan-
deling. (WS) - Foto’s WS en Luc Rossen (midden)
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Meer nieuws uit het Begijnhof

De grote beeldenverzameling van 
het Antwerpse begijnhof is na jaren 
van niet-onderhoud 1 sinds enkele 
jaren aan een heropleving toe, dit 
dank zij het initiatief van de vzw 
Villers. Omwille van de omvang, er 
zijn 21 sculpturen over tuin en ge-
vels verspreid te vinden, dienen de 
conservatieopdrachten gefaseeerd 
te verlopen. In de vorige jaren kwa-
men respectievelijk het gevelreliëf 
‘Opdracht van de Heer in de Tempel‘ (2008), een H. Jozef met 
Kind (2008) en de H. Barbara (2009) klaar. Recent is ook de 
buste van Christus Salvator gerestaureerd. Nu pas werd de H. 
Begga van de poort voor behandeling afgenomen (zie dikke 
stippen op het plannetje).

Het onderhoud omvat ook tuiniersaktiviteiten. De groendienst 
van de stad Antwerpen zorgt voor een regelmatig onderhoud, 
maar bovenop verzorgt de inwonende tuinman tal van klussen. 
Laatst werd de calvarie van hinderende klimop ontdaan en 
kregen de overwoekerende struiken hun wintersnoei.

Christusbuste gerestaureerd – De belommerd nabij de be-
gijnhofkerk opgestelde buste van Christus Salvator kon in 
het voorjaar van 2010 in opdracht van de vzw Villers door 
Kim Raymakers worden behandeld. Midden juni werd het 
gerestaureerde beeld op zijn sokkel herplaatst. Het resultaat 
van de behandeling is onvermoed: wat vroeger een van de 
minder aantrekkelijke sculpuren van de beeldentuin was, kreeg 
opnieuw een waardigheid waarvan men versteld staat. Er was 
maar een minimum aan plastisch herstel nodig, de steen bleek 
nog in vrij goede conditie, maar de monochroom ‘witte’ afwer-
kingslaag laat het beeld terug spreken. (Wim Strecker)

1 In 1980 werd de Calvarie gerestaureerd met steun van de Vlaamse Toe-
ristenbond. (zie: W.A. Olyslager, ‘750 jaar Antwerpse begijnen’, Kapellen, 
1990, p. 175). Het is de laatst bekende ingreep die aan het buitenbeel-
denpatrimonium van het begijnhof gebeurde.

N

ingang Rodestraat



12 Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, nr. 16  [9de j. (2010)]

Help ons een goede plaats te vinden

Twee Antwerpse gevelbeelden, die na afname 
lang in een stedelijk depot een sluimerend 
bestaan kenden, werden (min of meer) recent 
op initiatief van Voor Kruis en Beeld aan de 
Artesis Hogeschool gerestaureerd. Ze wach-
ten vandaag op een geschikte locatie voor 
herplaatsing.

Een kleurig geschilderde ‘Onze-Lieve-Vrouw’,  
rustend op een werelbol met engelenkopjes, 
hoorde tot ongeveer 1957 thuis in een gang 
aan de Kuipersstraat 22 (afb. 1). De houtsculp-
tuur is bevestigd op een rugplaat en overdekt 
met een zinken luifeltje. Het nu geconsoli-
deerde beeld (afb. 2) is te fragiel om nog aan 
weer en wind te worden blootgesteld. Voor 
een buitenopstelling zou een speciale klima-
tologische vitrine moeten worden gebouwd; 
bij een binnenopstelling kan een eenvoudiger 

exemplaar volstaan.

Van het door een V-bom verwoeste pand van 
de hoek Meistraat en Kanonstraat, een verdwe-
nen straat nu opgenomen in het Theaterplein, 
is de unieke ‘Onze-Lieve-Vrouw met Kind op 
een lam’ afkomstig (afb. 3). Dat natuurstenen 
beeld is door haar beschermende eindlaag 
wel geschikt voor een buitenopstelling, maar 
vraagt omwille van haar voorstelling een her-
bestemming op een terechte aandachtslocatie 
(afb. 4).

Er wordt eveneens een plaats gezocht voor een, 
ongerestaureerd, groot natuurstenen beeld van 
‘Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen’ met 
een imposante wereldbolvormige console. Het 
werd door de gebroeders Kockerols vervaardigd 
voor de heer Dewyndt en geplaatst op 26 

2 4 5
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maart 1869 op de hoek van de Quellinstraat (53) 
en Quinten Matsijslei. 1 Het opschrift ‘Protectrice 
de Pie IX’ slaat op het pauselijk jubelfeest van Pius 
IX in 1871. De sculptuur uit Savonnière-steen is 
in delen afgenomen als het pand werd gesloopt; 
op 11 juni 1992 werden romp (met aanzet van 
console), hoofd, hand(en) en de console in depot 
genomen bij de dienst Monumentenzorg van de 
stad Antwerpen. (afb. 5, 6, 7)

1 (6de Wijk). N.D. Protectrice de Pie IX. De Heilige in 
opgetogene houding met de handen samen gevouwen 
en de oogen hemelwaarts geslagen staat op een keurig 
voetstuk waar op het wapen met de pauselijke tiare op 
afgebeeld staat. Het beeld met het voetstuk zijn het werk 
van de gebr. Kockerols en werden bekostigd door den Heer 
Dewyndt. (De oprechting had plaats in 1869 26 Maart).  
[Anoniem, ‘De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen’, 
handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst 
Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden, f° [19r°]].

1

6

7 31: foto uit 1934, Stadsarchief Antwerpen, 
FOTO-OF#4468 (SA035071) of het glas-
negatief: GP#2469 (SA077057).
5: Foto in F. Clijmans, ‘Poortjes en 
Mariabeelden in het oude Antwerpen’, 
Antwerpen, 1941.
2, 4, 5, 6, 7: foto’s Wim Strecker.
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In september 2010 ging het gebouw van het 
Medisch Centrum aan de Sint-Jacobsmarkt 49 in 
Antwerpen tegen de vlakte. De sloop ervan was 
reeds lang aangekondigd en betekent de start 
voor de tweede fase van het ‘Auxilia project’, 
een nieuwbouw van de vzw Gezondheidszorg 
Antwerpen die startte met de vervanging van het 
vroegere gebouw van de Vlaamse Toeristenbond 
(VTB). In het nieuwe complex komen naast een 
polikliniek met dienstverlening ook appartemen-
ten en een ondergrondse parking.
Met het verdwijnen van beide gebouwen, date-
rend uit het midden van de jaren 1950, ging ook 
de eraan verbonden monumentale gevelsculp-
tuur van Albert Poels (1903-1984) verloren. Het 
VTB-gebouw bevatte bovenaan vijf blokvormige 
reliëfs die de activiteiten van de toeristenbond 
symboliseerden; het Medisch Centrum van de 
Christelijke ziekenfondsen droeg in verdiept reliëf 
een allegorie op de gezondheidszorg, gepatro-
neerd door een Onze-Lieve-Vrouw met Kind.
Het grote reliëf van het Medisch Centrum (8,00 

× 1,30 m), aangebracht op de afgeschuinde hoek met de lange Sint-Annastraat, werd vernield 
op vrijdag 17 september 2010. Net voor schafttijd knabbelde de sloopmachine het hoofd van 
Maria nog weg. De rest volgde in de vroege namiddag; om 13.30 uur was de onderste man-
nenfiguur, de ‘lijdende mens’, bereikt. In een stofwolk stortten de natuursteenbrokken samen 
met het andere bouwpuin in de wachtende container, er rest geen aandenken meer dan wat 
foto’s en een maquette. 1

Of het sparen van de reliëfs van het VTB-gebouw ooit werd overwogen is onbekend. Voor de 
recuperatie van de sculptuur van het Medisch Centrum werd door Voor Kruis en Beeld wél 
geijverd. De dienst Monumenten- en Welstandszorg van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf 
was bovendien bereid het afgenomen werk te stockeren. Helaas bleek voor de bouwheer het 
zorgvuldig afnemen van de witte natuursteenplaten geen optie, de kostprijs ervan werd als te 
hoog ervaren. (Wim Strecker)

1 Een gipsen maquette (61 × 27 cm) werd in 1995 getoond in de retrospectieve gewijd aan het werk van Poels. Ooit 
bestond er ook een gipsen uitvoeringsmodel op ware grootte (800 × 130 cm), dat werd in 1956 in het Cultureel 
Centrum ‘De Beyerd’ in Breda tentoongesteld. - ‘Retrospectieve tentoonstelling beeldhouwer Albert Poels (1903-
1984). Van eigengereid kubisme tot geronnen sierlijkheid. 6/11/95-15/12/95, Kredietbank Antwerpen’, Antwerpen, 
1995, cat. 8; M.E. Tralbaut [red.], ‘Schilderijen van Edmond Van Dooren. Beeldhouwwerken van Albert Poels [ten-
toonstelling] van 8 september tot 7 october 1956, Cultureel Centrum “De Beyerd”, Breda’, Breda, 1956, cat. 204 
(met afb.). - Zie verder: ‘Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad’, Antwerpen, 2010, p. 143 e.v.

Gevelreliëf van Poels gesloopt aan de Sint-Jacobsmarkt
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De voorstelling op het reliëf (van onder naar boven)

De lijdende mens  wordt geholpen door de barmhartige Samaritaan, staand 
voor zijn paard. Op de neerhangende teugel is de signatuur “A. POELS” te 
vinden.
Een jonge vrouw (maagd) met brandende lamp symboliseert ‘de liefde die 
de wereld verlicht’. Met haar rechterhand toont ze het CM-logo (Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten) voorzien van een kruis; hierachter een zonne-
bloem. Hier tegenover, aan de linkervoet van de maagd, is in een persoonlijke 
interpratie van Poels de activiteit in het Medisch Centrum gesymboliseerd. 
De ‘gezondheidszorg’ drukt hij uit met een koppeling van symbolen voor 
enkele medische beroepen: de ‘esculaap’ van de arts wordt verbonden aan 
de ‘schaal van Hygeia’ voor de farmacie. 1

Een jong gezin draagt hun boreling op aan Christus en Onze-Lieve-Vrouw 
(Madonna). Op kniehoogte van het echtpaar symboliseren eikenloof ‘de 
kracht’ (bij de man), en laurierbladen ‘de overwinning’ (bij de vrouw). Maria 
is gezeten en draagt haar Kind op de linkerknie. Zowel Maria als Jezus zijn 
voorzien van een nimbus. Tussen het Jezuskind en de zoon van het echtpaar 
bestaat visueel contact, Jezus zegent. (WS)

1 We zien een slang die zich omheen een greep van een offerschaal (of is dit een steel 
van een lepel?) windt en drinkt (of eet) uit de kom van de schaal. Meer interpretaties 
zijn mogelijk. De steel van de ‘lepel’ neigt naar een staf en is dan een esculaap. De schep 
van de ‘lepel’ kan ook een spiegel  zijn (als symbool voor de tandartsen?) ...
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In de sacristie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is een beeld van een zittende Onze-Lieve-
Vrouw met een voor haar staand Jezuskind te vinden. Eertijds werd de 90 cm hoge marmer-
sculptuur aan Andries de Nole (1598-1638) toegeschreven; vandaag wordt ze beschouwd als 
werk uit de eerste helft van de 17de eeuw, uitgevoerd door een onbekende beeldhouwer. 1 Niet 
ver daar vandaan, aan de Handschoenmarkt 4, is een madonnagevelbeeld te zien dat aan de 
18de-eeuwse beeldhouwer Walter Pompe wordt toegeschreven. 2 Beide beelden hebben een 
gemeenschappelijk trek: de hoofden van Maria, met sculpturaal uitgewerkte kroon, zijn opval-
lend identisch.
Wat de zgn. Pompe-Madonna van de Handschoenmarkt betreft, die is op haar beurt verwant 
met de Madonna van het Hopland 25, hoek Kolveniersstraat, waarvan zowel de ontstaansperiode 
als de auteur onbekend zijn. 3

Het beeld van de Handschoenmarkt 4 is via de kinderkop ook verwant aan een beeld dat frag-
mentair bewaard wordt in de Kathedraal, hiervan resten nog een vrouwenkop en een torso 
met kinderkop. Beide stukken, delen van éénzelfde sculptuur (en meer dan waarschijnlijk een 
Madonna), waren onlangs te zien op de tentoonstelling ‘Godsgeschenk’ in het Rockoxhuis. 4

Er wordt verondersteld dat deze fragmenten hebben behoord tot het bekronend nisbeeld van het 
binnenportaal in het zuidertransept van de Kathedraal. Jacobus De Wit (1695-1755) vermeldt 
portaal en beeld omstreeks 1748. 5 Van hem vernemen we dat Justus De Cort 6 een marmeren 
‘Marie beldt’ uitvoerde onder leiding van Hans (Jan) Van Mildert, waarbij het Suzannabeeld van 
François Duquesnoy uit 1627-1633 7 model zou hebben gestaan (althans voor het Mariahoofd. 
De bewaardgebleven kop toont inderdaad gelijkenis met deze voor tijdgenoten iconische 
sculptuur. Het binnenportaal aan de kant Groenplaats was in 1648 besteld geworden aan Hans 
Van Mildert’s zoon Cornelis, zodat de informatie van De Wit moet gecorrigeerd worden, wat 
Marguerite Casteels in een publicatie uit 1977 rechtzette 8.

1 S. Grieten en J. Bungeneers [red.], ‘De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Kunstpatrimonium van het 
Ancien Régime’, Turnhout, 1996, p. 461 (inv. 1020), (hierna: Grieten 1996); KIK: B171087.

2 ‘Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad’, Antwerpen, 2010, p. 67 e.v., (hierna: Madonna 2010) 
- Mogelijk berust de toeschrijving aan Walter Pompe op de verwantschap die te vinden is met zijn kinderfiguren. 
Zo is het Jezuskind van een Madonna in het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwecollege sterk verwant aan het beeld 
van de Handschoenmarkt. De 60 cm hoge terracotta, gesigneerd en gedateerd ‘POMPE fe: 1737’, zou vandaag in 
de school niet meer aanwezig zijn (mededeling Carolien van der Star). Zie: KIK, KN7956.

3 Madonna 2010, p. 75.
4 ‘Godsgeschenk. Privémecenaat in de Antwerpse kerken in de 16e en 17e eeuw’, (Tentoonstelling 05.06.09–15.11.09, 

Rockoxhuis Antwerpen), cat. 45; met een summiere catalogusnota en verouderde gegevens.
5 “Opt’ marmere portael van de deur naer het groen kerckhoff de zuyt syde staet in een Niche een schoon Marie beldt 

van marmer gesneden, van Justus de Cort int’ huys van den beldtsnijder Jan van Milder, en onder sijne conduite 
gemaeckt heeft, sigh bedient gehadt van de ‘Suzanna’ van Franciscus Quennoij. (De Wit, I. - f° 25 r/v).” ‘De kerken 
van Antwerpen (schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de 18de eeuw beschreven door 
Jacobus de Wit), met aanteekeningen door J. De Bosschere en grondplannen’, Antwerpen-Den Haag, 1910, p. 15-
16. (Uitgave der Antwerpsche Bibliophielen, nr. 25).

6 Justus (of ‘Josse’) De Cort (ook ‘De Corte’) (Ieper, 1627 - Venetië, 1679).
7 Een beeld van François Duquesnoy (1597-1643) in de kerk van Santa Maria di Loreto in Rome. Zie voor de navolging, 

ook in de Zuidelijke Nederlanden: Estelle Lingo, ‘The Greek Manner and a Christian Canon: François Duquesnoy’s 
Saint Susanna. (Critical Essay)’, The Art Bulletin, 3/1/2002.

8 M.C. (Marguerite Casteels), ‘Twee fragmenten van Onze-Lieve-Vrouw met Kind’, ‘De beeldhouwkunst in de eeuw 

Beeld en gelijkenis
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1. F. Duquesnoy, H. Suzanna (1627-1633), Rome (fotodetail uit: Philippot et al., ‘Les sculptures baroques ...’, Luik, 2003, p. 
696) | 2 en 3. Twee koppen van een verdwene Madonna, J. De Cort (?), 1650, Kathedraal Antw. | 4 en 7. Anoniem, 1600-1650, 
Kathedraal Antw. | 5 en 8. W. Pompe (?), 18de eeuw, Handschoenmarkt, Antw. | 6 en 9. Anoniem, 17de of begin 18de eeuw?, 
Elzenveld, Antw. | 10. Anoniem, Hopland 25, Antw. | 11. W. Pompe, 1737, O.-L.-V.-College, Antw. (foto KIK, KN7956)
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Stefaan Grieten, auteur van de inventarisnota van beide fragmenten in de Kathedraal, 9 verwerkt 
o.m. de gegevens van De Wit en Casteels maar voegt nog een element toe. De Suzannakop is 
in een grovere uitvoering ook te vinden bij de ‘Onze-Lieve-Vrouw op de maansikkel’ van het 
Elzenveld (OCMW Antwerpen), een verder niet gedocumenteerd 17de-eeuws of vroeg 18de-
eeuws beeld. 10

Maar er is meer. Opmerkelijk is dat het Kind van het Elzenveld lijkt op dat van de Handschoen-
markt 4 (en Hopland), zij het ook weer in een grovere versie. En verder is ook het hele type 
verwant: let op de houding, de drapering en ook de maansikkel met slang. Daar waar Grieten 
enkel in de Mariahoofden van Kathedraal en Elzenveld een verwantschap kan vinden, is bij de 
confrontatie met het Handschoenmarktbeeld veel meer mogelijk. Grieten oppert i.v.m. het beeld 
van het Elzenveld “het is zeker niet uitgesloten dat de anonieme kunstenaar zich heeft laten 
inspireren door De Cort en dat dit beeld bijgevolg een goed idee geeft van het nisbeeld.”
Zou het verdwenen nisbeeld van het kathedraalportaal ook niet zijn blijven voortleven in het 
beeld van de Handschoenmarkt? En (onder voorbehoud) heeft het Jezustype ervan later misschen 
ook nog weerklank gevonden bij Pompe? Het zou de, mijn inziens onmogelijke, toeschrijving 
aan hem kunnen verklaren.
Over het ‘sacristiebeeld’ (Kathedraal, inv. 1020) is in dit stukje verder niet gesproken. Met het 
beeld van de Handschoenmarkt 4 voor ogen is een heel parcours afgelegd dat, op Suzanna in 
Rome na, zich op de Antwerpse productie toelegde. Het enige wat nu over het inventarisnummer 
1020 meer te zeggen valt, is de vaststelling dat het ofwel in Antwerpen navolging kende (zie het 
gelijkende gekroonde Mariahoofd van de Handschoenmarkt 4), of door dezelfde beeldhouwer 
geproduceerd werd, en dus Antwerps werk betreft. (WS)

van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik’. (Tentoonstelling Museum voor Oude Kunst, 
Brussel 15 juli-2 oktober 1977), p. 246-247, cat. 209. - Zie voor afbeeldingen: KIK, B15905 (Jezuskop) en B15903 
(kop van Maria).

9 Grieten 1996, p. 463-464, inv. 1025.
10 Grieten 1996, p. 464; Madonna 2010, p. 129 (Elzenveld, Kloostertuin).

Beeld en gelijkenis
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Links: de lantaarn van de Zwartzuster-
straat, net voor hij verdween (foto WS, 
7 juli 2010)

Rechts: de pas vernieuwde lantaarn 
opgehangen aan de oorspronkelijke 
dubbele lichtarm bij de Madonna van 
de Handschoenmarkt 4 (foto WS, 13 
november 2010)

Een reusachtig groot beeld van de 
profeet Elias bekroonde de kerk van de 
paters Onze-Lieve-Vrouwebroeders aan 
de Huidevettersstraat. Koperslager J.A. 
Dartenelle vervaardigde het 24 voet 
(6,8 meter) hoge stuk in 1737 uit rood 
gedreven koper om een kern in met-
selwerk. Bij de sloop van de gebouwen 
in de Franse periode (1795) dacht men 
een erin een ‘schat’ te gaan ontdek-
ken... Vandaag zou men niet eens meer 
binnenin kijken maar aan de haal gaan 
met het koper.
Afbeelding in: Mertens en Torfs, ‘Ge-
schiedenis van Antwerpen...’, 6, Ant-
werpen, 1846, tegenover p. 418.

Vermoeiend metaal: roest, metaalmoeheid en diefstal

•	Lantaarnperikelen:	renovaties	en	hernieuwingen
In het najaar van 2010 zorgde Ward Buys (Voor Kruis en Beeld) voor 
het herstel of de komplete vernieuwing van vier devotielantaarns 
aan gevelbeelden.
In het stadscentrum werd deze van de Onze-Lieve-Vrouw met 
Kind van de Handschoenmarkt 4 volledig vernieuwd. De originele 
smeedijzeren dubbele lichtarm met bloemenranken uit 1947 kon 
behouden blijven.
Ook de lantaarn aan het beeld van de Koningin van de Rozenkrans 
van de Lange Koepoortstraat 16, hoek Zwartzusterstraat diende 
nieuw gemaakt te worden, inclusief de lichtarm. Aan de hand van 
foto’s werden beide stukken gereconstrueerd. Dat was nodig omdat 
na een aanrijding door een vrachtwagen het afgenomen origineel 
plots verdwenen bleek. Nochtans wachtten de beschadigde delen in 
de gang van de woning zelf op herstel en herplaatsing. De nieuwe 
lantaarn en lantaarnarm zullen op een geschikt ogenblik geplaatst 
worden.
Ook buiten het strikte werkterrein van VKB (de stad binnen de Leien) 
was Ward Buys aktief. Zo vernieuwde hij in Borgerhout de lantaarn 
onder de Moeder Gods aan de voormalige pastorie van Onze-Lieve-
Vrouw ter Sneeuw (Laar nr. 72). En in het Leikwartier restaureerde 
hij de lantaarn bij het beeld van de Medeverlosseres op de hoek 
Fransenplaats 1 en Markgravelei.

•	Exit	vergulding,	leve	bronskleur
Na een recente diefstal van een nieuwglimmende kroon en kruis-
staf, wordt nu zeer pragmatisch gedacht bij het heraanbrengen van 
zulke ‘gouden’ of ‘zilveren’ vaste attributen. Al zijn ze in werkelijk-
heid maar van verguld of verzilverd onedel metaal, om potentiële 
dieven te ontraden zullen de nieuwe stukken afgewerkt worden in 
een bronskleur. Althans, dat is de optie voor de Medeverlosseres aan 
Korte Sint-Annastraat 2, hoek Frans Halsplein. De tijd zal ons leren 
of deze optie moet aangehouden worden.
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Voor Kruis en Beeld heeft steeds, sinds haar oprichting in 
1934, haar werkingsterrein beperkt tot het gebied binnen 
de Antwerpse Leien. Die keuze was evident, als opvolger van 
de ‘buurtgenootschappen’ trachtte men te zorgen voor het 
toenmalige patrimonium van de historische kernstad. Dat is 
niet veranderd vandaag, hoewel de bestuurlijke indeling van de 
stad en haar randgemeenten sinds 1983 grondig is gewijzigd 1. 
Niet enkel bestuurlijk wijzigde de situatie, ook maatschappelijk. 
Mettertijd ging binnen de deelgemeenten, net als in de kern-
stad, de sociale cohesie achteruitboeren. Tot er bij politici een 
alarmbelletje ging rinkelen en initiatieven ter versteviging van 
het samenhorigheidsgevoel werden gestimuleerd en nieuwe 
gelanceerd. Dat kon op diverse manieren worden ingevuld maar 
het sterkst door het aanmoedigen van het locale verenigings-
leven en de spontaan gegroeide wijkcomités. Sinds 2002 doet 
de stad Antwerpen bewust aan ‘wijkwerking’ en spreekt men 
van ‘stedelijk wijkoverleg’.
Nu blijkt dat men binnen dit kader ook oog begint te krijgen 
voor het religieus beeldenpatrimonium. In de vroegere polder-
dorpen organiseerde de cultuurraad van het district in 2006 een 
gegidste kapelletjes- en gevelbeeldenwandeling; 2 het wijkco-
mité ‘Klein Antwerpen’ in de wijk Haringrode liet de Madonna 
van de hoek Korte en Lange Leemstraat restaureren. 3 Op zich 
enkele geïsoleerde gevallen die stilaan wel neigen naar een 
trend. Lees hieronder over Schoonbroek en de Haantjeslei.
Het pionierswerk dat Voor Kruis en Beeld verricht blijft wel 
uniek, binnen de districten of wijken bestaat er vooralsnog 
geen ‘Voor Wijk en Beeld’, maar wie weet... Hoe dan ook, onze 
vereniging wordt telkenmale aangesproken om haar expertise 
op dit zeer specifieke terrein. Dat is ook zo voor individuele 
gevallen ‘buiten de Leien’, zie hierna de herplaatsing aan de 
Rotterdamstraat. (WS)

1 Met de fusie op 1 januari 1983 vergrootte de stad Antwerpen door de op-
name van de deelgemeenten Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem en Wilrijk. Het grondgebied van de poldergemeenten Berendrecht, 
Zandvliet en Lillo (‘BeZaLi’) was al in 1958 aangehecht. De deelgemeenten en 
entiteit van de noorderpolders bezitten een beperkte vorm van autonomie 
als ‘district’, met een eigen districtsraad, cultuurraad enz...

2 ‘Beelden langs straten en beemden’, in het kader van de ‘Week van de 
amateurkunsten 2006 - Liefhebber’.

3 Ingehuldigd op 4 oktober 2009 door de districtsverantwoordelijke voor 
monumenten. Zie: ‘Nieuwsbrief’ nr. 15 (2009-2), p. 17.

Antwerpen ‘buiten de Leien‘ gestimuleerd

Boomkapelletje met de ‘Sterre der zee’ 
op de parking aan de Tolhuisstraat in 
Lillo (foto WS, 2008)

De feestelijke inhuldiging van de ge-
restaureerde Madonna aan de hoek 
Korte en Lange Leemstraat (onbekend 
fotograaf, 4 oktober 2009)
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Lourdesbeeld Haantjeslei
Aan het markante neoclasscistische hoekpand Haantjeslei 217 
en Van Schoonbekestraat (uit 1899) is sinds november 2010 
een gevelrenovatie aan de gang, een initiatief van ‘Buurt aan 
de beurt’ (stad Antwerpen) die dit project subsidieert. Het was 
de bedoeling dat het nisbeeld, een Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes die in 1900 werd geplaatst, ineens mee zou behan-
deld worden. De restauratie ervan, door Noortje Cools, werd 
verschoven naar maart 2011.

Mariamonumentje Handboogstraat en  
Wimpelstraat (wijk Schoonbroek)
In de wijk Schoonbroek, gerealiseerd eind jaren 1950 nabij 
het Ekerse Hagelkruis, zorgden in 1961 elf bewoners voor een 
gezamenlijke Mariale noot in het straatbeeld. Als alternatief 
voor de individuele kleine huiskapelletjes trok men een heus 
bouwwerkje op voor een beeld, inclusief gemetste plantenbak, 
dat werd omgeven door een nieuw aangelegd grasperk met 
beplanting. Op een turkooiskleurige mozaïekwand, bezaaid 
met enkele goudkleurige sterren, werd een hoogreliëf aange-
bracht van Maria met Kind aan de hand. Het werk, van een 
onbekend gebleven beeldhouwer, werd aangekocht in een 
winkel in Antwerpen.
Het monumentje kenmerkt zich in al zijn facetten onmis-
kenbaar als exponent van de toenmalige ‘jonge’ generatie: 
conceptie door de buurt zelf, vormgeving en materiaalgebruik 4 
alsook de venieuwing zoekende voorstelling.
Na zowat vijftig jaar was het geheel aan een grondige opknap 
toe, ook diende het beeld hersteld. Het hoofd van het Jezuskind 
verdween voor 2002, toen enkele buurtbewoners al actief 
waren om in samenspraak met de stad het geheel te laten 
herstellen. 5 In mei 2010 kon de dienst Patrimoniumonderhoud 
van de stad Antwerpen het goede nieuws van de renovatie 
melden. Het ontbrekende hoofd werd door een restaurator aan 
de hand van een archieffoto gereconstrueerd.

4 Vergelijkbaar zijn materiaal en kleurgebruik van de niswand bij de Madonna 
van de Heilige Geeststraat 1 (uit ca. 1965), en tot voor kort ook nog het 
mozaëkgevelveld van deze van de Sudermanstraat (uit 1964).

5 Literatuur: Hermine Johnson-De Wagter, ‘Liefde gaf u duizend namen. 
Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren’, Ekeren, 
2002.

Boven: Haantjeslei (foto WS, 2006)

Onder: Schoonbroek in de jaren 1970 
en na restauratie in mei 2010. (Foto’s 
bezorgd door Carlo Vansant, stad 
Antwerpen)
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Tedere verschijning in de Rotterdamstraat
Een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind dat sinds 1950 een 
pand sierde aan Merksemheidelaan 4 in Merksem 6 werd eind 
2009 bij de sloop van het huis gerecupereerd. De door Noortje 
Cools gerestaureerde Madonna vond een nieuw onderkomen 
aan de Rotterdamstraat 45 in Antwerpen-Noord. Bij het beeld 
werd een devotielantaarntje afkomstig uit de reserve van Voor 
Kruis en Beeld aangebracht.

Op woensdag 20 oktober 2010 kon de herplaatste Lievevrouw 
ingehuldigd worden door Mgr. Johan Bonny. Een warme groep 
vrienden, kennissen en buren die allen het koude herfstweer 
trotseerden, namen deel aan de bescheiden plechtigheid.
De uitnodiging tot deze inhuldiging werd als volgt geformu-
leerd: “Is het u reeds opgevallen dat de Rotterdamstraat twee 
nieuwe buren heeft bijgekregen: een Moeder en een Kindje,  
verdreven uit een andere straat waren zij dwalend op zoek 
naar een nieuw onderkomen.”

Inderdaad wordt soms een religieus gevelbeeld geweerd bij 
verandering van eigenaar of bij nieuwbouw. Zo het kan, zoekt 
Voor Kruis en Beeld hiervoor een herbestemming. Dat lukt niet 
steeds, ondanks veel menselijke inzet met geduld en goede wil. 
Pas als de aard van de voorstelling bijval vindt en bovendien 
de beschikbare plaats en de afmetingen van het beeld cor-
responderen kan aan een herplaatsing worden gedacht.
Dus, indien je als voorbijganger een verzorgd gevelbeeld 
opmerkt, bedenk dat de ‘liefde’ die haar ‘duizend namen’ gaf 
ook een mensenzaak is. (Paula Sörnsen)

6 Literatuur: Louis Van Soom, ‘Onze Lieve Vrouwebeelden te Merksem’, de 
Kijkuit, nr. 69 (03/1990), p. 9-10.

Antwerpen ‘buiten de Leien‘ gestimuleerd

De uit Merksem verhuisde Madonna her-
plaatst in de Rotterdamstraat (onbekend 
fotograaf, 14 september 2010)
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Begrip
Op uw begrip, hebben wij tot heden altijd mogen rekenen!
De drukte van de laatste maanden: het voorbereiden en samenstellen van onze publicatie door 
één vrijwilliger uit onze vereniging, woog zwaar op de schouders. Allen genieten we nu van 
het goede resultaat.
Het bleef niet enkel bij deze publicatie er waren vele andere randevenementen waaraan al onze 
vrijwilligers hebben meegewerkt.
De nieuwsbrief waar u zeker naar uitkeek, liet op zich wachten… de noodzakelijke adempauze  
duurde iets langer dan theoretisch voorzien!
Bij gemis aan invulling van onze gelederen door ’n jongere generatie, moeten wij ons in het 
vervolg beperken tot één nieuwsbrief per jaar.
Wij hopen dan ook dat u,  Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, hieraan zult verhelpen door 
jonge mensen, met passie en kennis voor het patrimonium, aan te sporen om onze werking te 
verzekeren in de toekomst.

Dubbeljubileum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen

Het Beschermcomité O.-L.-Vrouw van Vlaanderen gaf naar aanleiding 
van de de honderdste verjaardag van de pauselijke kroning van het 
gelijknamige beeld in het Gentse Sint-Barbaracollege en de daaraan 
gekoppelde creatie van het Marialied ‘Liefde gaf u duizend namen’ een 
rijk geïllustreerd feestbrochure uit. ‘Dubbeljubileum Onze-Lieve-Vrouw 
van Vlaanderen’, Gent, 2010. (40 p., 29 × 23 cm, vierkleurendruk) is 
bestelbaar bij Kris Lauwers, Stationsstraat 48/2, 3051 Sint-Joris-Weert 
(kris_lauwers@telenet.be). Het boek kost 12 E (+ 3 E verzendingskos-
ten), betaling via bankrekening 890-0147314-02 van ‘Beschermcomité 
O.-L.-Vrouw van Vlaanderen’, Maisstraat 14, Gent.
Ook een prentje met een foto van het beeld en de lieddtekst (0,25 E + 
0,59 E per zending) en een speciale postzegel (1 E + verzendingskosten) 
zijn verkrijgbaar.

Cahiers van Voor Kruis en Beeld

•	M.N.	Ubarri,	T.	Michielsen,	A.	Beke	en	K.	Janssen,	Onze-Lieve-Vrouw 
der Eenzaamheid van Antwerpen, Voor Kruis en Beeld vzw, Antwerpen, 
2010. – 12 p. A4-formaat, geïllustreerd. Bestelbaar op het secretariaat 
aan 2,5 euro (zwart-wit) of 7,5 euro (kleur) + verzendingskosten.

Te verschijnen in 2011:
- Roland Op de Beeck, Christelijke symbooltaal in de kunst. Rozen voor 

Maria. 
- W. Strecker, Van Sint-Jacobskapel op het Kipdorp naar Broodjeskapel 

aan de Keizerstraat (voorlopige titel).

Publicaties

Onze-Lieve-Vrouw der Eenzaamheid  
van Antwerpen

Prof. dr. Miguel Norbert Ubarri
Tim Michielsen

Arnaud Beke
Koenraad Janssen
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Mededelingen Zie ook de rubriek ‘actualiteit’ op www.verbeelding.be

•	Poetsploeg	‘Levanto’	reinigde	calvaries	en	vraagt	meer	op-
drachten	aan	Voor	Kruis	en	Beeld

Er kwam goed nieuws vanwege mevr. Lucie Bausart, coördinatrice 
voor het opknappen van stadsbeelden door de poetsploeg Levanto. 
Een nieuwe lichting startte in de zomer en op ons verzoek kregen de 
calvaries van de Schrijnwerkersstraat en deze van de Korte Nieuw-
straat een nodige reinigingsbeurt.
In het najaar kwam een vraag naar nieuwe suggesties. Komen in 
aanmerking: de Madonna Koepoortbrug 4 (bevuild door nestende 
duiven) en deze van Kleine Markt (o.m. vlekvorming op Maria’s gelaat 
door corrosie van de kroon). Verder twee vrij recent gerestaureerde 
beelden die stof vergaarden: de Madonna van de Sleutelstraat en de 
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in de nis aan de Kaasbrug.

•	Naar	de	traditie:	beelden	beleven
Spirituele wandeling bij het feest van de Kruisverheffing – Op de 
avond van 14 september 2010, tussen het liturgisch feest van de 
Kruisverheffing (14 september) en de viering van Onze Lieve Vrouw 
van Smarten (15 september), organiseerde onze vereniging in sa-
menwerking met ‘Kerk onder stroom’ (bisdom Antwerpen) en de 
‘Pastorale dienst van de universiteit Antwerpen’ een avondwandeling, 
met gebedsmomenten, in de binnenstad.
Drie kernpunten, verwijzend naar de mysteries van het passieverhaal, 
werden gekoppeld aan een Mariabeeldenparcours. Gestart werd 
aan de Calvarie in de Schrijnwerkersstraat, (opgericht in 1710 viert 
deze dit  jaar zijn derde eeuwfeest), hierna werd gewandeld naar 
de ‘Onze-Lieve-Vrouw van Eenzaamheid’ in de Pieter van Hoboken-
straat om aan de Calvariegroep in het begijnhof te eindigen. De drie 
voorgangers tijdens de meditatie- en gebedsmomenten waren Mgr. 
Johan Bonny, vicaris Bruno Aerts en prof. Miguel Norbert Ubarri. In 
het begijnhof werden de 120-tal deelnemers erg gastvrij ontvangen 
door de gemeenschap van Villers. In hun ontmoetingsruimte werd 
sfeervol afgesloten met een drankje en een hapje.

•	Mariawandelingen	in	Gent
Onze Gentse zustervereniging ‘Kapel en Beeld’ organiseerde in de 
loop van 2010 drie verschillende gegidste wandelingen langs re-
ligieus erfgoed, met speciale aandacht voor de Mariaverering. In 
de toekomst zullen deze vakkundig geleide wandelingen worden 
hernomen. Groepen kunnen een aanvraag reserveren (kostprijs 40 
euro). Voor meer informatie contacteer Nicole Lehoucq (0485 667 
457) kapelenbeeld@kerknet.be

•	Een	frisse	Sint-Andries	in	de	Waaistraat
Op vraag van de kerkfabriek van Sint-Andries voerde Geneviève 
Hardy een reiniging en conservatie- restauratiebehandeling uit van 

Boven: de calvarie aan de Korte Nieuw-
straat met schampere grafitto, nog 
aanwezig in 2009. (foto 2008).
Midden: de net gereinigde calvarie van 
de Schrijnwerkersstraat. (foto 2010).
Onder: Gids Nicole Lehoucq bij een 
Mariawandeling in Gent. (foto: Kapel 
en Beeld, 2010)
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Onder: Z.E.H. Kanunnik Wilfried Verhaert 
(1942-2010), plebaan-deken van de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (1996-
2010) (foto WS, 15 augustus 2008)

het portaalbeeld aan de Waaistraat. Het werk gebeurde in situ en 
was klaar eind oktober 2010.
De Sint-Andriessculptuur, afkomstig van een pomp in de Boeksteeg 
(nu Nationalestraat) kwam daar in 1846 ten val. Na een toenmalige 
restauratie werd het zandstenen beeld niet meer op de pomp geplaatst 
maar overgebracht naar het westportaal van de naburige kerk. De 
toen uitgevoerde herstellingen, in de niet weersbestendige Avender-
steen, waren mettertijd storend zichtbaar geworden. De niet van een 
afwerkingslaag voorziene steen verpulverde, wat zich markeerde als 
lichte delen ten opzichte van de donker vervuilde zandsteen.
Veel van dit eerder restauratiewerk diende nu overgedaan, voor-
namelijk de bovenste delen van het Sint-Andrieskruis en een groot 
fragment van de drapering. Het zandstenen voetstuk bleek nog het 
oorspronkelijke, maar de oude breuk aan de enkels diende ook plas-
tisch te worden hersteld.
Ter egalisering van de met restauratiemortels aangevulde zandsteen 
werd geopteerd voor een eindlaag in kalkverf. Dit niet duurzame 
materiaal zal wel om de paar jaar moeten worden afgewreven en 
herschilderd. Tenslotte werd ook de niswand gereinigd.
Deze ingreep werd voor de helft gefinancierd door Provincie Antwer-
pen, de vzw Sint-Andries 2000 bekostigde de andere helft.
De inzegening gebeurde op zondag 28 november 2010, na de mis-
viering van 10.30 uur. (WS)

•	De	groene	man	van	de	Sint-Antoniusstraat
Aan de gevel van het pand Sint-Antoniusstraat 70 is de klimop druk 
bezig de gevelsculptuur te overgroeien. De heilige met zijn varken 
zouden door een snoeibeurt uit hun omknelling moeten worden 
bevrijd. Voor Kruis en Beeld neemt hiervoor contact op met de 
bewoner.

•	Overlijdens
‘Voor Kruis en Beeld’-lid Hugo Stevens meldde het overlijden van 
zijn vader in Spanje. Paul Stevens (1926-2010) was vanaf omstreeks 
1975 tot 1988 een actieve medewerker van de vereniging. Dat hij, als 
hersteller van tal van beelden, niet vernoemd wordt in de verslagen 
van de vergaderingen, typeert de toen slordige redactie van deze 
stukken. Wij gedenken hem voor zijn bijdrage aan het behoud van 
de gevelbeelden.

Tot onze spijt vernemen wij het overlijden van E.H. Verhaert, pastoor 
van de Kathedraal. Na een lange weg door ziekte stilaan ondermijnd, 
heeft hij moedig tot de laatste levensernergie zijn taak ter harte 
genomen. Hij ontving onze vereniging van harte, laatst nog bij het 
eucharistisch vieren in de kathedraal op 7 mei.
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Vrienden van de Antwerpse Madonna’s (1 juni 2010)

Voorzitter: Leo baron Delwaide, Antwerpen.

Begga Andries, Berchem (Antwerpen) – Mw. 
Basten, Nederland – Boudewijn Callens, Wilrijk 
– Eva Coltof-Brouwer, Antwerpen – Eric Deckers, 
Schoten – Guy Deckers, Berchem – Tony Derks, 
Wilrijk – Dree De Vries, Vilvoorde – Imolex NV, 
Kontich – Gabriella Moortgat, Breendonk – Chris-
tel Schillemans, Antwerpen – Armand Steenac-
kers, Antwerpen.

Leo en Ingrid Berndsen-Scholtz, Antwerpen 
– Luc Coppens, Ekeren – Simon Deckers-Cols, 
Antwerpen – Guy Diercxsens, Hove – Jan Engels, 
Antwerpen – Paul Govaerts, Merksem – Jean 
Grobet, Antwerpen – Theodora barones Janssen-
Arts, Vosselaar – Eliane Leijsen, Deurne – Pascal 
Mallien, Schilde – Pierre Michelet, Hove – Herman 
Pepermans, Berchem – Anne Marie Smekens-De 
Vrieze, Schoten – Paul van den Hove d’Ertsenryck, 
Zandhoven – Jan Van Rompaey, Berlaar – R. 
Vertriest, Hove – M. Willems, Ekeren.

Suzanne Arnou, Brasschaat – Paul Arts, Antwerpen – Augusta Arts, Antwerpen – M. Avonts, Hemiksem 
– L. Baeck, Wilrijk – J. Baerts, Merksem – Walter Baisier, Antwerpen – Lode Baplue, Brasschaat – Joanna 
Bastiaens, Antwerpen – Isa Bekers, Borgerhout – Bart Belmans, Berchem – Jos Berckmans, Wilrijk – 
Henry Bergsma, Borgerhout – Alfons Bertels, Borgerhout – Gerarda Beukelaer, Zoersel – Jeroen Boel, 
Waasmunster – Brenders-Janssen, Merksem – Simonne Brusseleers, Zoersel – Ward Buys, Merksem – 
Michel Buytaert, Wilrijk – Henri Cant, Deurne – Castelein-Claeys-Bouvaert, Kontich – Paul Catrysse, 
Hamme – Daniel Christiaens, Antwerpen – Magda Claesen, Wilrijk – Maria Cools, Antwerpen – Walter 
Corluy, Berchem – Françoise Corluy-Schaffers, Wilrijk – Bruno Cornelis, Itegem – Stefan Croenen, 
Borgerhout – Maurice D’Hoore, Zingem – Roland Daes, Antwerpen – H. en M. De Belder, Deurne – Jozef 
De Bleser, Merksem – Rudolf De Bleser, Gent – Jean-Pierre De Bruyn, Oostakker – Mw. De Bruyn-Nuyts, 
Antwerpen. – Pierre De Deken, Berchem – Elisabeth De Kaey-De Frenne, Antwerpen – A. De Keersmaeker, 
Antwerpen – Alfons De Meulder, Merksem – Christel De Meulder, Kontich – J.-M. De Meulder, Antwerpen 
– De Munck-Wouters, Antwerpen – Andre De Proft, Aalst – Daniel De Rycke, Antwerpen – Henri De 
Sagher, Puurs – Mia De Schamphelaere, Edegem – Margriet Dedroog, Merksem – R.M. Desmet-Bernad, 
Antwerpen – Irene Dewaele, Kapellen – Cornelis Dietvorst, Borgerhout – Jos Dobbeleers, Antwerpen – W. 
Dobbeleers-Borghs, Merksem – Dhr. en Mw. Dor-Delori, Wilrijk – Driessen-Van Rossum, Antwerpen – M. 
du Bois de Vroylande, Beauvechain – Elisabeth Elewaut, Antwerpen – Luk Fabré, Wilrijk – Luc Fornoville, 
Berchem – Freddy Franck, Berchem – Maria Geerinck, Boechout – Baudouin Goeminne, ‘s Gravenwezel 
– Franciscus Goossens, Antwerpen – Marc Groetaers, Wilrijk – Philippe Hernould, Antwerpen – Michel 
Hertoghe, ‘s Gravenwezel – M.L. Heymans, Antwerpen – Robert Holtrust, Essen – P. Horemans, Deurne 
– Emmanuel Hurtekant, Assebroek – Elisa Huysmans, Antwerpen – Georges Impens-Stoot, Antwerpen 
– Marc Installe, Brasschaat – C. Janboers, Boechout – Myriam Janssens, Wilrijk – Wieland Janssens, 
Londen (VK) – Karmelietessen, Antwerpen – Marie-Louise Keusters, Wommelgem – Bernadette Kiebooms, 
Boechout – Gerardus Koene, Antwerpen – W. Kusters-Van Aken, Merksem – Cornelia Laboyrie, Kapellen 
– Lamiroy-Foket, Mortsel – Paul Lemmens, Brasschaat – Rosa Lenssens, Berchem – Lippens-Dobbeleers, 
Antwerpen – Marcelle Lombaerts-Van den Bril, Boom – Jean Pierre Loos, Edegem – Lotus Bakeries, 
Lembeke – Willy Lucidarme, Nieuwpoort – Bruno Luyten, Puurs – L.-J. Luyten-Collin, Antwerpen. – J. en 
O. Machiels-Osterrieth, Aartselaar – Gino Maes, Zwijndrecht – Jozef Marijsse, Merksem – Gerda Marin, 
Antwerpen – Jean Mattheessens, Antwerpen – Henriette Mcintyre, Antwerpen – André Meeus, Antwerpen 
– Marsel Mertens, Merksem – Paul Meulendijks, Deurne – Alma Mommaers, Antwerpen – Chr. Museur, 
Berchem – André Myncke, Antwerpen – Willem Nollet, Hove – Miguel Norbert Ubarri, Antwerpen – Hugo 
Nys, Borsbeek – Pieter Oomen-Geenen, Antwerpen – Paul Peeters, Gierle – Johanna Peeters, Deurne – 
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Info en colofon

Vrienden van de Antwerpse Madonna’s ondersteunen Voor Kruis en Beeld vzw, Lange Lozanastraat 
92, 2018 Antwerpen, bij de projectrestauraties van Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwebeelden en bijwerk:

de Madonna Kommekensstraat 24 (hoekhuis Huikstraat), de H. Begga van de inkompoort van het Begijnhof 
(Rodestraat) en andere uit te voeren werkzaamheden.

Een financiële ondersteuning is welkom op onze projectrekening : 000-00 00 004-04  van de Koning 
Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel met vermelding: “L J 1870 - Voor Kruis en Beeld - 
Antwerpen”.

Financiële aftrekbaarheid wordt u toegekend vanaf 40 euro. (Tot 31 december 2010 is het fiscaal af-•	
trekbare bedrag nog 30 euro).
Drie soorten ondersteuningen: (30) 40 euro, 125 euro en 250 euro verhogen onze mogelijkheden tot •	
verfraaiing en het behoud van de beelden, waarvoor dank.
Legaten in voordeel van de vereniging zijn steeds welkom; raadpleeg uw notaris.•	

Website: www.verbeelding.be – E-mail: iha@yucom.be

Fotoverantwoording: alle foto’s © Wim Strecker (WS), tenzij anders vermeld.

Lay-out: Wim Strecker

Anna Pelgroms, Boechout – Ria Penders, Brasschaat – Marleen Regnier, Borgerhout – Jozef Rombouts, 
Schoten – Martha Rombouts, Edegem – Freddy Rouchet-Dedroog, Merksem – Paul Scheelen, Antwerpen 
– Sint-Paulusvrienden, Antwerpen – Paula Sörnsen, Merksem – Dhr. en Mw. Standaert-Billiet, Kontich – 
Louis Stas-Donvil, ‘s .Gravenwezel – Nora Sterkens, Antwerpen – Jozef Steurs, Antwerpen – Wim Strecker, 
Antwerpen – Gillain Struyf, ‘s Gravenwezel – Anna Tireliren, Berchem – Jan Valvekens, Antwerpen – 
André Van Baarle, Antwerpen – Vera Van Bortel, Deurne – Marc Van Bouwel-Lembrechts, Deurne – L. 
Van Campenhout, Mechelen – Etienne van Caster, Mortsel – Joseph van Caster-Grade, Antwerpen – Yves 
van de Werve de Vorsselaer, Schilde – Jozef Van de Wiele, Antwerpen – Guido Van Den Sande, Ekeren – 
Alfons Van Den Wyngaert, Kapellen – Theo Van der Auwera, Westmalle – Bertha Van der Elst, Merksem 
– Dhr. en Mw. Van Deun-Dewitte, Antwerpen – Georges Van Eessel, Knokke-Heist – Beatrijs Van Gestel, 
Bechem – Hilda Van Gool, Antwerpen – Martha Van Herck, Hoboken – Simonne Van Heurck, Antwerpen 
– Ivo Van Hoorebeke, Wilrijk – Van Hooydonck-Pauwels, Brasschaat – Ann Van Houtte, Antwerpen – Van 
Impe-Monte, Mortsel – Benoit van Lidth de Jeude, Antwerpen – Van Lier-Winnepenninckx, Antwerpen 
– Nicole Van Look, Ekeren – Anne Vandenabeele, Borgerhout – Vandeplas-Gasia, Antwerpen – Gilbert 
Vandeputte, Berchem – Hugo Vanderhoeght, Antwerpen – Ernest Vanderlinden, Berlaar – G. Vanhalme, 
Harelbeke – Virginia Vanminsel, Deurne – Ronald Vanoystaeyen, Boechout – Rosalia Vekemans, Lier 
– Chris Verbeeck, Hove – Pierre Verelst, Antwerpen – Philippe Verhoosel, Woluwe-St. Pierre – Agnes 
Vermeulen, Kontich – Josette Verschaeren, Wilrijk – Antoon Verstreken, Antwerpen – Procuur Vlaamse 
Kapucijnen, Antwerpen – Willy Wellens, Antwerpen – Kristel Willekens, Deurne – H. Witters, Merksem 
– Lucas Zaman, Antwerpen – J.J.A.M. Zuure, Diemen (NL) – M.Th. Zuure-LeCat, Diemen (NL).

http://www.verbeelding.be
mailto:iha@yucom.be
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75 jaar ‘Voor Kruis en Beeld’, 7 mei 2010


